
Implementace 
automatizace ve 
společnosti  
z HR perspektivy 



 
 

„spolupracujeme se světovými 

špičkami v oblasti 

telekomunikací“  

Globaling 

Delivery management 

Project management 

Project coordination 

Customer service 

Technical support 

Customer care 

Automation 

 

 

 

 

 



 

„z garážové firmy mezi špičku“  

 

1100+ zaměstnanců na 16 000 m2 

4 budovy – Ostrava/Praha/San 

Antonio 

2 kontinenty – CR/USA 
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Automatizační služby a služby podpory Digitální transformace poskytujeme od 

roku 2016 

  

100+ automatizačních projektů doručeno napříč celou Evropou a Asií 

 

Automatizováno více než 200 000 pracovních hodin / rok 

 

Během 3 let jsme vybudovali tým téměř 20+ Automatizačních vývojářů a stále 

rosteme  

 

Provozovny Ostrava/Praha 

 

Specializace na Technologickou orchestraci (integrace dvou a více inovativních řešení 

do jednoho funkčního celku, jako např. RPA + OCR + AI) 
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klienti 



Robotic Process Automation (RPA) 
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 RPA je software (robot), který vykonává administrativní činnosti  

    stejně jako lidský operátor. 

  

 Robot může ZPRACOVÁVAT data v různých formách, 

KOMUNIKOVAT se systémy/ aplikacemi a NÁSLEDOVAT procesní 

pravidla. 

Click 

Run program 

Extract 

Copy 

Report 

Compare 

E-mail 

Work Flow 

Excel, Word 

PDF 

Database 

ERP/CRM 

Zpracovávat  

(= číst, zapisovat, měnit, 

ověřovat, exportovat, atd.)  

strukturovaná data 

Komunikovat 

prostřednictvím 

uživatelského rozhraní 

(prezentační vrstvy) 

Následovat  

procesní pravidla 

stejně jako  

lidský pracovník 
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Jsme certifikovanými partnery a distributory předních 

automatizačních platforem. 



HR automation 
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HR automation – case study – jak na to 
 

 
Tým  

Komunikace  

Sběr 
podnětů 

Prioritizace 

Realizace 

Vyhodnocení 
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HR automation – case study – jak na to - komunikace 

 

 

 

 

Steering committee – HR, SD, IT 

Projektový tým 
Projektový manažer 

HR 
SD 

IT development 
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HR automation – case study – jak na to - komunikace 

 

 

 

 

Komunikační plán 

Osobní 
komunikace 

Pravidelný 
email Intranet 

Firemní 
časopis 

Workshopy pro management 











 
Děkuji za pozornost! 
 
 
Šárka Stolaříková, Sarka.Stolarikova@okin.eu 
Lukáš Řeha , lukas.reha @techstra.tech 
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